
البيانات المالية

AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL MEETING

1. To hear the Chairman’s Statement and the report of the Board on the activities of the Company and its financial 
position for the financial year ended 31 December 2017, and the future plans of the Company.

2. To hear the Auditors’ Report on the Company’s financial statements presented by the Board for the financial year 
ended 31 December 2017.

3. To discuss and approve the Company’s financial statements for the year ended 31 December 2017.
4. To approve the Board’s recommendation to distribute a cash dividend of 10% of the share’s nominal value to 

shareholders of QAR 1 for each share held..
5. To absolve the Board from liability for the financial year ended 31 December 2017.
6. To fix the remuneration of the Board for the year ended 31 December 2017 and to approve the policy to define the 

basis of calculation of remuneration granted to them.
7. To appoint the External Auditors for the year 2018 and determine their remuneration.
8. To present the Company’s Annual Corporate Governance Report for 2017.
9. Following the approval of a CP / CD Programme in the 4 April 2017 General Assembly, the Company established a 

Euro CP/ CD Programme on 11 May 2017 with a limit of USD 350 million of which USD 200 million has been utilised 
leaving a headroom of USD 150 million under this programme. In addition the Company established a US CP 
Programme backed by a letter of credit issued by Wells Fargo for USD 450 million which has been well utilised. The 
Company seeks to obtain approval for increasing the limit of the existing global programmes for the issuance of 
certificates of deposit, US and / or European commercial paper in different currencies directly by the Company up 
to a maximum amount outstanding at any one time under all such programmes of USD 5 billion or its equivalent in 
Qatari riyal with a maximum maturity of up to 5 (five) years less one day for any of the abovementioned issues either 
through regular markets or in the form of a private placement subject always to obtaining all regulatory approvals 
and complying with any applicable restrictions under the Commercial Companies Law for any direct issuance by 
the Company itself and to authorise the Board to decide on the size and terms and conditions of such programmes 
(within the prescribed limit) and to negotiate and execute the programme documents and any other agreement or 
arrangements on behalf of the Company in this regard with the authority to the Board to delegate such authority to 
officers within the Company.

10. In the event market conditions are favourable as determined by the Board, to approve the launch of a Global 
Medium Term Notes (GMTN) programme in compliance with 144a of the US Securities Act 1933 to allow for issuance 
into the US markets by the Company directly or through an SPV for up to USD 2 billion or its equivalent in Qatari 
Riyal with a maximum maturity of 30 years provided that they are issued regularly in the global markets or in the 
form of a private placement subject always to obtaining all regulatory approvals and complying with any applicable 
restrictions under the Commercial Companies Law for any direct issuance by the Company itself and to authorise 
the Board to decide on the size and terms and conditions of such programme (within the prescribed limit) and to 
negotiate and execute the programme documents and any other agreement or arrangements on behalf of the 
Company in this regard with the authority to the Board to delegate such authority to officers within the Company. 

This potential GMTN programme was also approved in the 4 April 2017 general assembly but was not required for 
funding in the past year.

11. Further to the USD 5,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme established in 2011 (the Programme) 
approved by the Company’s shareholders in the general assemblies of 21 February 2011, 23 March 2016 and 4 
April 2017, to affirm the approval of the issuance of debt notes for up to USD 2 billion under the Programme with 
a maximum maturity of 30 years. These notes may be issued in various currencies (including but not limited to 
US Dollars, Japanese Yen, Australian Dollars, Swiss Francs, Thai Baht, Chinese Renminbi and Taiwanese Dollar and 
listed in global markets. These notes are issued through a regular issuance through the Programme or in the form 
of a private placement subject always to obtaining all regulatory approvals and complying with any applicable 
restrictions under the Commercial Companies Law for any direct issuance by the Company itself and to authorise 
the Board to decide on the size and terms and conditions of such programmes (within the prescribed limit) and to 
negotiate and execute the programme documents and any other agreement or arrangements on behalf of the 
Company in this regard with the authority to the Board to delegate such authority to officers within the Company. 
Under the Programme, USD 750 million and Euro 25 million were issued in 2017 pursuant to the approval obtained 
on 4 April 2017.

12. To authorise the Board to establish any other debt programmes in any currencies which may be suitable depending 
on market conditions up to the limit of USD 1 billion subject always to obtaining all regulatory approvals and 
complying with any applicable restrictions under the Commercial Companies Law for any direct issuance by the 
Company itself and to authorise the Board to decide on the size and terms and conditions of such programmes 
(within the prescribed limit) and to negotiate and execute the programme documents and any other agreement or 
arrangements on behalf of the Company in this regard with the authority to the Board to delegate such authority to 
officers within the Company.

AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

1. To approve the following amendments of the Articles of Association of the Company:
 a. Amendment of the Articles of Association of the Company to comply with the provisions of the new QFMA 

Corporate Governance Code.
  Please refer to the following link http://www.cbq.qa/aoa
2. To authorise the Chairman of the Board, the Vice Chairman, the Company’s Chief Executive Officer (and/or 

whomever they may delegate to) individually to complete the required formalities in relation to the aforementioned 
amendments to the articles of association, including signing the amended and restated articles of association, 
subject to obtaining all the necessary regulatory approvals.
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ودائع العمالء
(مليون ريال قطري)

صافي الربح
(مليون ريال قطري)

مجموع األصول
(مليون ريال قطري)

حقوق المساهمين
(مليون ريال قطري)

صافي االيرادات التشغيلية
(مليون ريال قطري)

القروض والسلفيات
(مليون ريال قطري)

البنـــك التجــــاري ) ش.م.ع.ق.(
دعوة إلى حضرات السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة 

العادية وغير العادية

جداول أعمال الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية

رسالة رئيس مجلس اإلدارة 

في العام 2018، عادت قطر إلى “العمل كالمعتاد” في رحلة تحّولها نحو اقتصاٍد مستداٍم وقائٍم 
على المعرفة. وأصبحت التأثيرات األولّية للحصار الذي ُفِرض علينا في العام 2017 وراءنا بالكامل، 

فاالقتصاد لم يحافظ على وضعه القائم فحسب، بل تغلب هذا العام على التحديات ليصبح أقوى 
وأكثر تنّوعًا من ذي قبل.

تتمّتع دولة قطر بعناصر أساسّية اقتصادّية قوّية تعترف بها وكاالت التصنيف الكبرى 
والمستثمرون الدولّيون. فقد عّدلت في العام 2018 كل من وكالة فيتش ومؤّسسة موديز 

ووكالة ستاندرد أند بورز نظرتها إلى قطر من “سلبّية” إلى “مستقرّة”، وأّكدت التصنيفات 
االئتمانّية السيادّية لقطر عند -AA و Aa3 و -A / AA-1 على التوالي. وسّجلت بورصة قطر أفضل 
أداء في المنطقة في العام 2018، وكانت الثقة بمستقبل االقتصاد القطري واضحًة عندما طرحت 

قطر سندات سيادّية بقيمة 12 مليار دوالر في أبريل في األسواق المالّية الدولّية، وتجاوز الطلب 
عليها قيمتها بكثير، إذ تخّطت الطلبات مبلغ 52 مليار دوالر.

إّن اقتصاد قطر المرن والمتنّوع بشكٍل جّيٍد مدعوم باحتياطّيات سيادّية كبيرة وبإدارة حكيمة 
لالقتصاد الكلّي. يتوّقع صندوق النقد الدولي نمّو الناتج المحلّي اإلجمالي لقطر بنسبة 2,7% في 

العام 2018، متجاوزًا نسبة 1,3% المتوّقعة لمنطقة الشرق األوسط. ان انخفاض اإلنتاج في قطاع 
الهيدروكربونات يدل على أّن نسبًة كبيرًة من هذا النمو في العام 2018 تعود إلى القطاع الخاص، 

مما يدّل على نجاح قطر في تعزيز التنّوع االقتصادي.

كان العام 2018 بارزًا بالنسبة إلى التقّدم السريع الذي حّققته دولة قطر في تنفيذ مشاريع 
االكتفاء الذاتي، وال سّيما في مجالّي المنتجات الغذائّية والتصنيع، في ظّل دعم القطاع الخاص 

والبيئة التجارّية المستقرّة في قطر والتي تدعم االستثمارات األجنبّية، مما لعب دورًا أساسيًا 
في تسهيل هذه المشاريع. ومن المتوّقع أن يرتفع نمو القطاع الخاص في العام 2019 مدفوعًا 

بقطاعات البناء والزراعة والصناعة والنقل والخدمات اللوجستّية. فقطاع البناء ال يزال المحرّك 
الرئيسي لنمو القطاع الخاص، مدعومًا بالتمويل المستمرّ لمشاريع البنية التحتّية الرئيسّية المتعلّقة 

بكأس العالم 2022 وتقديم رؤية قطر الوطنّية للعام 2030.

لقد ساعد االنضباط المالي الصارم قطر على تحقيق فائض في الميزانّية في النصف األول من 
العام 2018، وتبدو آفاق نمو قطاع الهيدروكربون في العام 2019 األفضل منذ سنواٍت عّدة. على 
المدى األطول، ان نقاط القّوة التنافسّية لدولة قطر في مجال الغاز الطبيعي المسال تمِيزنا عن 

جيراننا اإلقليمّيين، وسيعزّز رفع الحظر الذاتي عن تطوير حقل الشمال مكانة قطر كأكبر مصّدٍر 
للغاز الطبيعي المسال في العالم لسنواٍت مقبلٍة عديدٍة.

أّما في الخارج، فيسود االرتياب بشأن مستقبل االقتصاد العالمي، إذ أنهت األسواق العام في 
حالة من االضطراٍب، وانعكس منحنى عائد سندات الخزينة األميركّية للمرّة األولى منذ أكثر من 

عقٍد. وتشير زيادة التنافس االقتصادي والجيوسياسي بين الواليات المتحدة والصين إلى أّن النمو 
العالمي الذي تحقق منذ نهاية األزمة المالّية قد بلغ ذروته.

من المرّجح أن يشهد العام 2019 ضعف نمو االقتصاد األميركي شأنه شأن اقتصاد بقّية العالم. 
وقد تباطأ اقتصاد الصين في العام 2018 ولن تؤثر الحوافز التي قّدمتها السلطات على زيادة النمو 

حتى وقٍت الحٍق من العام 2019. وتشهد اقتصادات متقّدمة رئيسّية أخرى تباطؤًا بدورها، حيث 
ُيتوقع أن يكون نمو منطقة اليورو واليابان بطيئًا في العام المقبل. أّما في االقتصادات الناشئة، 

ان ارتفاع أسعار الفائدة األميركّية وقيمة الدوالر يؤدي إلى زيادة تكاليف االقتراض والحّد من 
االستثمارات، في حين يؤّثر تباطؤ النمو األميركي والصيني سلبًا على الصادرات في العام 2019.

إّن التوقعات االقتصادّية لدولة قطر للعام 2019 أصبحت أقوى، وذلك بفضل الجهود المنّسقة 
للعديد من الوزارات والمنّظمات والشركات، وكّل ذلك تحت قيادة صاحب السمو األمير الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني. كان العام 2018 أفضل من العام الذي سبق لدولة قطر وكذلك بالنسبة 
للبنك التجاري. لدينا رؤية واضحة لتحسين أداء البنك بناًء على خّطتنا االستراتيجّية الخمسّية التي 
بدأناها في العام 2016. ضمن هذه الخطة، كانت مجاالت تركيزنا الرئيسّية أخذ مخّصصات للقروض 
القديمة لدينا، وخفض نسبة التكاليف إلى الدخل، واالستمرار في بناء امتياز البنك البالغ 43 عامًا 

من حيث التكنولوجيا الجديدة واالبتكار.

ُتعتبر هذه الخطة ناجحًة، فاإلجراءات التي اّتخذناها في إطار خّطتنا االستراتيجّية الخمسّية تحّقق 
نتائج جيدة وجلّية في األداء القوي للبنك في العام 2018. لقد أعلن البنك التجاري والشركات 
التابعة والشريكة له عن نتائجه المالّية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وأوصى مجلس 

اإلدارة بتوزيع أرباح نقدّية بقيمة 1.5 لكّل سهم، على أن توافق عليه الجمعّية العمومّية السنوّية 
في 20 مارس 2019.

أودُّ أن أعرب بالنيابة عن مجلس اإلدارة عن شكرنا وامتناننا للقيادة الحكيمة لصاحب السمو 
األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. فدولة قطر تتمّتع تحت قيادة سمّوه بمكانٍة جّيدٍة تسمح 

لها بمتابعة مسار نمّوها االستثنائي. وأودُّ أن أؤّكد أّن البنك التجاري متوافق بالكامل مع أهداف 
التنمية الوطنّية في دولة قطر ويساهم في تحقيقها.

أريُد أيضًا أن أعرب عن تقديرنا للتوجيه والدعم الذي تلّقيناه من معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلّية، 
وسعادة وزير المالّية، وسعادة وزير التجارة والصناعة، وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي.

كما أودُّ أن أشكر مجلس اإلدارة على توجيهه المستمرّ وجميع موّظفينا على جهودهم الجماعّية 
التي هدفت إلى جعل عام 2018 عامًا ناجحًا للبنك التجاري، وأقرّ بأّن هذا النجاح لم يكن ليتحّقق لوال 

عمالئنا والدعم المستمرّ من قبل مساهمينا.

سيكون العام 2019 العام الثالث من خّطتنا اإلستراتيجّية الخمسّية. لقد أحرزنا تقدمًا جيدًا في إعادة 
تشكيل أعمالنا، وسنواصل في العام المقبل رحلة تحّولنا نحو تحقيق نمٍو مستداٍم على المدى 

الطويل لمساهمينا، بينما نساهم في قّصة نجاح قطر الوطنّية.

عبداهلل بن علي بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

في  المنتهية  المالية  السنة  خالل  المالي  مركزها  وعن  نشاطها  عن  الشركة  إدارة  مجلس  وتقرير  اإلدارة  مجلس  رئيس  سعادة  كلمة  سماع   (1
2018/12/31، والخطط المستقبلية للشركة.

سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة التي قدمها مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.  (2

مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31 واعتمادها.  (3

الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 15% من القيمة اإلسمية للسهم على المساهمين بقيمة 1.5 ريال قطري لكل سهم   (4
(بناء على أن القيمة اإلسمية لكل سهم هي 10 ريال قطري أي قبل تطبيق تعليمات هيئة قطر لألسواق المالية لتخفيض القيمة اإلسمية لألسهم 

من 10 ريال قطري إلى 1 ريال قطري عن طريق تجزئة األسهم) .

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.  (5

تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 واعتماد الئحة المكافآت.   (6

تعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة لعام 2019، وتحديد األجر الذي يؤدى إليه.  (7

عرض ومناقشة تقرير حوكمة الشركات السنوي للشركة لعام 2018.  (8

الموافقة على سياسة الشركة المتعلقة بعضوية مجلس اإلدارة والمدرجة في ميثاق حوكمة الشركات.  (9

الموافقة على سياسة الشركة المتعلقة بالتعاقد مع األطراف ذي العالقة والمدرجة في ميثاق حوكمة الشركات.  (10

بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة بتاريخ 4 أبريل 2017، أسست الشركة برنامج األوراق التجارية األوروبية/وشهادات اإليداع في 11 مايو 2017   (11
إلصدارات بمبلغ أقصاه 350 مليون دوالر أمريكي، وقد تّمت االستفادة من المبلغ بالكامل. وباإلضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتأسيس برنامج 
أوراق تجارية أمريكية مدعومة باعتماد مستندي تّم إصداره من ِقبل بنك “ويلز فارجو” بمبلغ أقصاه 450 مليون دوالر أمريكي والذي تّم تجديده في 
عام 2018، والذي يتم االستفادة منه على الوجه األمثل. ومن هذا المنطلق، تسعى الشركة للحصول على موافقة لزيادة الحد المسموح به لهذه 
البرامج  العالمية الحالية إلصدار شهادات إيداع، وأوراق تجارية أمريكية و/أو أوروبية بعمالت مختلفة، على أن يتم إصدارهم من ِقبل الشركة مباشرًة 
من 800 مليون دوالر أمريكي إلى قيمة اجمالية ال تزيد في أي وقت عن 5 مليار دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحقاق ال تزيد 
عن خمس (5) سنوات إال يوم ألي من اإلصدارات سالفة الذكر سواء من خالل األسواق المالية أو على شكل اكتتابات خاصة شريطة الحصول 
دائمًا على كافة الموافقات الالزمة من الجهات الرقابية وااللتزام باألحكام والشروط المعمول بها بموجب قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بأي 
إصدار مباشر من ِقبل الشركة نفسها، وكذلك تفويض مجلس اإلدارة لتحديد حجم هذه البرامج واالصدارات بموجبها وشروطها وأحكامها (في 
الحدود المسموح بها)، وإنجاز وتحرير المستندات الخاصة بالبرامج وأي اتفاقية أخرى أو ترتيبات فيما يتعلق بالبرامج أو اإلصدارات بموجبها نيابًة عن 

الشركة في هذا الصدد، وتفويض مجلس اإلدارة لمنح هذه الصالحيات لموظفي الشركة. 

أ) من  للمادة (144 –  برنامج جديد إلصدار سندات عالمية متوسطة اآلجال وفقًا  الموافقة على تأسيس وطرح  إذا كانت أوضاع السوق مؤاتية،   (12
قانون األوراق المالية األمريكي لعام 1933 إلمكانية القيام باصدارات في األسواق األمريكية سواء من خالل الشركة مباشرًة أم من خالل شركة 
ذات غرض خاص بقيمة ال تزيد عن 2 مليار دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحقاق ال تزيد عن 30 عامًا على أن يتم إصدارها 
في األسواق العالمية أو على شكل اكتتابات خاصة شريطة الحصول دائمًا على كافة الموافقات الالزمة من الجهات الرقابية وااللتزام باألحكام 
والشروط المعمول بها بموجب قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بأي إصدار مباشر من ِقبل الشركة نفسها، وكذلك تفويض مجلس اإلدارة 
لتحديد حجم هذا البرنامج وأي إصدارات بموجبه  وشروطها وأحكامها (في الحدود المسموح بها)، وإنجاز وتحرير المستندات الخاصة بالبرنامج وأي 
اتفاقية أخرى أو ترتيبات فيما يتعلق بالبرنامج أو اإلصدارات بموجبها نيابًة عن الشركة في هذا الصدد، وتفويض مجلس اإلدارة لمنح هذه الصالحيات 
لموظفي الشركة. ولقد تمت الموافقة على هذا البرنامج أيضًا في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ 4 أبريل 2017 و21 مارس 2018 ولكن لم يتم استخدامه 

في عملية التمويل خالل األعوام الماضية.

يسر مجلس إدارة البنك التجاري )ش.م.ع.ق.( دعوتكم لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة اللذان سيعقدان بدءًا من الساعة السادسة والنصف من مساء يوم 
األربعاء الموافق 20 مارس 2019 في برج البنك التجاري بالزا - الطابق 21، شارع المرخية - منطقة الدفنة، وذلك لمناقشة جدول أعمال كل منهما كما هو مبّين أدناه. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني 

لإلجتماعين أو ألي منهما، سوف يعقد االجتماع الثاني يوم األربعاء الموافق 27 مارس 2019، في نفس المكان والزمان: 

بموافقة  (“البرنامج”)   2011 عام  في  تأسيسه  تم  الذي  أمريكي  دوالر   5.000.000.000 بقيمة  اآلجال  متوسطة  األوروبية  السندات  برنامج  إلى  إشارة    (13
مساهمي الشركة في اجتماعات  الجمعية العامة بتاريخ 21 فبراير 2011 و23 مارس 2016 و4 أبريل 2017 و21 مارس 2018، الموافقة على إصدار سندات 
دين بموجب البرنامج بقيمة ال تزيد عن 2 مليار دوالر أمريكي بآجال استحقاق ال تزيد عن 30 سنة. وتلك السندات قد يتم إصدارها بعدة عمالت 
(على سبيل المثال ال الحصر الدوالر األمريكي، والين الياباني، والدوالر األسترالي والفرنك السويسري، والبات التايالندي، والرينمنبي الصيني، والدوالر 
التايواني) وقد ُتدرج في األسواق العالمية. ويتم إصدار هذه السندات من خالل األسواق العالمية أو على شكل اكتتابات خاصة شريطة الحصول 
دائمًا على كافة الموافقات الالزمة من الجهات الرقابية وااللتزام باألحكام والشروط المعمول بها بموجب قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بأي 
إصدار مباشر من ِقبل الشركة نفسها، وكذلك تفويض مجلس اإلدارة لتحديد حجم هذه االصدارات وشروطها وأحكامها (في الحدود المسموح 
بها)، وإنجاز وتحرير المستندات الخاصة بالبرنامج وأي اتفاقية أخرى أو ترتيبات فيما يتعلق بالبرنامج أو اإلصدارات بموجبها نيابًة عن الشركة في هذا 
الصدد وتفويض مجلس اإلدارة لمنح هذه الصالحيات لموظفي الشركة. وبموجب هذا البرنامج، تم إصدار سندات بمبلغ 500 مليون دوالر أمريكي، 

و335 مليون فرنك سويسري، و100 مليون فرنك سويسري طبقًا للموافقة التي تم الحصول عليها في 21 مارس 2018 . 

تفويض مجلس اإلدارة لتأسيس أي برامج أخرى ألدوات الدين بأي عمالت والتي تكون مناسبة ألوضاع السوق بحد إجمالي أقصاه 1 مليار دوالر   (14
أمريكي (مع قيام الشركة باالصدارات مباشرة أو من خالل شركة ذات غرض خاص قائمة أو جديدة تؤسس لهذا الغرض) شريطة الحصول دائمًا 
على كافة الموافقات الالزمة من الجهات الرقابية وااللتزام باألحكام والشروط المعمول بها بموجب قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بأي إصدار 
مباشر من ِقبل الشركة نفسها، وكذلك تفويض مجلس اإلدارة لتحديد حجم هذه البرامج واالصدارات بموجبها وشروطها وأحكامها (في الحدود 
المسموح بها)، وإنجاز وتحرير المستندات الخاصة بالبرامج وأي اتفاقية أخرى أو ترتيبات فيما يتعلق بالبرامج أو اإلصدارات بموجبها نيابًة عن الشركة 

في هذا الصدد وتفويض مجلس اإلدارة لمنح هذه الصالحيات لموظفي الشركة.

أمريكي،  1 مليار دوالر  الذي تم تأسيسه في عام 2018 بقيمة  (“البرنامج األسترالي”)  بالدوالر األسترالي  الدين  برنامج إصدار سندات  إلى  باإلضافة   (15
الموافقة على إصدار سندات دين بقيمة ال تزيد عن 1 مليار دوالر أمريكي بموجب البرنامج األسترالي بآجال استحقاق ال تزيد عن 30 سنة. وتلك 
السندات قد يتم إصدارها بعدة عمالت (على سبيل المثال ال الحصر الدوالر األمريكي، والدوالر األسترالي) وقد ُتدرج في األسواق العالمية. ويتم 
إصدار هذه السندات من خالل األسواق العالمية  أو على شكل اكتتابات خاصة شريطة الحصول دائمًا على كافة الموافقات الالزمة من الجهات 
الرقابية وااللتزام باألحكام والشروط المعمول بها بموجب قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بأي إصدار مباشر من ِقبل الشركة نفسها، وكذلك 
تفويض مجلس اإلدارة لتحديد حجم هذه االصدارات وشروطها وأحكامها (في الحدود المسموح بها)، وإنجاز وتحرير المستندات الخاصة بالبرنامج 
لمنح هذه  اإلدارة  وتفويض مجلس  الصدد  الشركة في هذا  نيابًة عن  بموجبها  اإلصدارات  أو  بالبرنامج  يتعلق  فيما  ترتيبات  أو  أخرى  اتفاقية  وأي 

الصالحيات لموظفي الشركة.. ولم يتم إصدار أي سندات بموجب البرنامج األسترالي حتى اآلن.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

الموافقة على  تعديل النظام األساسي للشركة بتعديل المادة رقم (5) بشأن  رأس مال الشركة على النحو التالي وفقًا لمتطلبات هيئة قطر   (1
ألسهم  اإلسمية  القيمة  لتخفيض  بتوجيهات  التزامًا  األوضاع  لتوفيق   2018 ديسمبر   16 بتاريخ  المدرجة  الشركات  لجميع  الصادرة  المالية  لألسواق 
الشركة من 10 ريال قطري للسهم الواحد إلى 1 ريال قطري للسهم الواحد عن طريق تجزئة األسهم بشرط قيام هيئة قطر لألسواق المالية بإعالن 

تاريخ تفاذ تجزئة األسهم بالنسبة للشركة:

ألف  وخمسين  وثالثة  ومائتان  مليون  وأربعين  وسبعة  مليارات  (أربع  قطري  ريال   (4,047,253,750) بمبلغ  به  المصرح  الشركة  مال  رأس  “حدد   
وسبعمائة وخمسين ريااًل قطريًا) موزعًا على عدد (4,047,253,750) سهمًا، والقيمة اإلسمية للسهم الواحد 1 ريال قطري وهو مدفوع بالكامل”.

تفويض رئيس مجلس اإلدارة و/أو نائب رئيس مجلس اإلدارة أو أي عضو آخر يفوضه الرئيس و/أو الرئيس التنفيذي للمجموعة (و/أو أي من يراه   (2
مناسباً لتفويض الصالحيات له) التخاذ اإلجراءات المطلوبة فيما يتعلق بالتعديالت المشار إليها أعاله للنظام األساسي بما في ذلك التوقيع على 
هذه التعديالت والمواد المعاد صياغتها قيد الحصول على كافة الموافقات الالزمة من الجهات الرقابية وحين نفاذ توجيهات هيئة قطر لألسواق 

المالية.

مالحظات :

في حالة تعذر حضور المساهم شخصيًا يرجى تفويض من ينوب عنه من المساهمين اآلخرين خطيًا  لحضور هذين االجتماعين وذلك بموجب قسائم التوكيل المرسلة إلى المساهمين. وال يجوز   •
توكيل أحد أعضاء مجلس اإلدارة. وفي جميع األحوال، ال يجوز أن يزيد عدد األسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن  5% من أسهم الشركة  (أي 20.236.269سهمًا)، باستثناء في حال 

توكيل أعطي بالنيابة عن بنك الحفظ أو اإليداع الذي يحتفظ بأسهم إلصدار إيصاالت إيداع عالمية موافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة.

على ممثلي الشركات إحضار كتاب يفيد تفويضهم بحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك وتمثيل تلك الشركات في هذا االجتماع.  •

يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى قاعة االجتماع قبل الموعد المحدد بساعة واحدة، ومعهم بطاقات الدعوة والتوكيالت إن وجدت، وبطاقة إثبات الشخصية، وذلك لتسجيل أسماء   •
الحضور وعدد األسهم التي يملكها كل مساهم.

الكفاالت  أو  النقدية واالعتمادات  التي تشمل األجور واألتعاب والعموالت والقروض  البيانات  العامة، يتضمن  الجمعية  انعقاد  أيام من  المساهمين قبل ثالثة  سيتم وضع كشف الطالع   •
وكذلك المزايا العينية والمكافآت التي حصل عليها رئيس مجلس اإلدارة وكل عضو من أعضاء المجلس، وذلك بمكتب سكرتارية المجلس بالطابق الثامن عشر من برج البنك التجاري بالزا.

ُتعتبر هذه الدعوة ُمعلنة قانوناً لجميع المساهمين دون حاجة إلرسال دعوات خاصة بالبريد، وفقا للقانون رقم 11 لسنة 2015 باصدار قانون الشركات التجارية.  •

نتائج البنك التجاري لعام 2018



البيانات المالية

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

الرأي 

لقد دققنا البيانات المالية الموحدة للبنك التجاري (ش.م.ع.ق.) (“البنك”) وشركاته التابعة (يشار إليهم جميعًا بـ “المجموعة”) والتي تتضمن 
بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2018، وبيان الدخل الموحد، وبيان الدخل الشامل الموحد، وبيان التغيرات في حقوق الملكية 
الموحد، وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتضمن ملخص للسياسات 

المحاسبية الهامة. 

في رأينـا أن البيانـات الماليـة الموحدة المرفقة تظهـر بعدالة، من جميع النواحي المادية، المركز المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2018 
 .(IFRSs) وأدائها المالي الموحد، وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية

أساس الرأي

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق (ISAs)، ويرد الحقًا في هذا التقرير بيان لمسؤولياتنا بموجب تلك المعايير في فقرة 
مسؤولية مراقب الحسابات حول أعمال تدقيق البيانات المالية الموحدة. ووفقًا لقانون أخالقيات المحاسبين المهنيين الصادر عن مجلس 
المعايير األخالقية الدولية (IESBA Code)، فإننا كيان مستقل عن المجموعة، وقد قمنا بتلبية مسؤولياتنا األخالقية األخرى ذات الصلة 
بقيامنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للمتطلبات المهنية الواجبة في دولة قطر، وقد وفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى 
وفقًا لمتطلبات قانون أخالقيات المحاسبين المهنيين (IESBA Code). في رأينا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وتوفر أساسًا 

مالئمًا يمكننا من إبداء رأينا.

األمور الهامة حول أعمال التدقيق

إن األمور الهامة حول أعمال التدقيق، في تقديرنا المهني، هي تلك األمور األكثر أهمية خالل تدقيق البيانات المالية للفترة الحالية. وقد تم 
تناول هذه األمور خالل إجراء أعمال التدقيق للبيانات المالية ككل وفي تكوين رأينا حولها، كما وأننا ال نقدم رأيا منفصال بشأن هذه األمور. 

وفيما يلي وصف لكيفية تناول كل أمر من هذه األمور خالل أعمال التدقيق.

لقد وفينا بالمسؤوليات الموضحة في فقرة مسؤولية مراقب الحسابات حول أعمال تدقيق البيانات المالية في تقريرنا هذا، بما فيها ما 
يتعلق بهذه األمور. وبناًء عليه، تضمنت أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ إجراءات تهدف إلى تعزيز تقييمنا لمخاطر األخطاء المادية في 
البيانات المالية الموحدة، كما وتقدم نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المتخذة لمعالجة األمور الموضحة أدناه 

والتي تشكل أساسا لرأينا حول تدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة.

كيفية معالجة األمور الهامة خالل أعمال التدقيق أمور التدقيق الهامة

1. تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 اعتبارًا من 1 يناير 2018 

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 
اعتبارًا من 1 يناير 2018. ووفقًا لما يسمح به المعيار الدولي 
رجعي  بأثر  المعيار  متطلبات  تطبيق  تم   ،9 المالية  للتقارير 

دون تعديل أرقام المقارنة. 

سابقًا  المدرجة  الدفترية  المبالغ  بين  الفرق  تسجيل  تم 
 31 في  كما  المالية  لألدوات  الجديدة  الدفترية  والمبالغ 
ديسمبر 2017 و 1 يناير 2018 بمبلغ 1.496 مليون ريال قطري 

في الرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة. 

للتقارير  الدولي  للمعيار  االنتقالي  األثر  عن  اإلفصاح  تم 
المالية 9 في اإليضاح 3/أ (1) حول البيانات المالية الموحدة. 

لتحديد  الهامة  واألحكام  التقديرات  بعض  استخدام  تم 
بموجب  المالية  الموجودات  قيمة  وانخفاض  تصنيف 
المعيار الدولي للتقارير المالية 9، ولذلك تعتبر هذه المسألة 

من أمور التدقيق الهامة. 

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها ما يلي: 

االستفسار عن التقييم والفحص الذي يقوم به الخبير المتخصص لدى   •
اإلدارة على نموذج أعمال المجموعة، بما في ذلك فحص التدفقات 
التي  النقدية  التدفقات  زيادة في  ينشأ عنها  التي  التعاقدية  النقدية 

تمثل “مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط” (فحص SPPI)؛ 

التحقق من التحليل الذي قام به البنك فيما يتعلق بتصنيف األدوات   •
من  العادلة  بالقيمة  أو  المطفأة،  بالتكلفة  القياس  فئات  إلى  المالية 
أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  أو  اآلخر،  الشامل  الدخل  خالل 

الخسارة. 

االئتمانية  الخسائر  لنموذج  المجموعة  االستفسار عن عملية تطبيق   •
المتوقعة فيما يتعلق بالمعيار الدولي للتقارير المالية 9.  

شمل النهج الذي اتبعناه القيام بفحص الضوابط المرتبطة بالعمليات   •
إجراءات  وتنفيذ  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  لتقدير  الصلة  ذات 
الخاضعة  المالية  الموجودات  لجميع  التقديرات  تلك  حول  موضوعية 

لفحص انخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9. 

قمنا بفحص مدى مالءمة التعديل على الرصيد االفتتاحي.  •

بالتطبيق  يتعلق  فيما  المجموعة  إفصاحات  كفاية  مدى  بتقييم  قمنا   •
المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية 9. 

كيفية معالجة األمور الهامة خالل أعمال التدقيق أمور التدقيق الهامة

2. انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء 

المرتبطة  القيمة  انخفاض  مخصص  تقدير  عملية  إن 
للمعيار  وفقًا  والسلف  للقروض  االئتمانية  بالمخاطر 
الدولي للتقارير المالية 9 األدوات المالية تتطلب استخدام 

تقديرات وأحكام هامة. 

استخدام   9 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  يتطلب 
احتساب  ألغراض  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  نموذج 
الخسائر  نموذج  يتطلب  كما  القيمة.  انخفاض  مخصص 
تقديرات  استخدام  المجموعة  من  المتوقعة  االئتمانية 
المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  مبالغ  لتحديد  هامة  وأحكام 
لتعقيد  ونظرًا  إدراجها.  وتوقيت  والسلف  للقروض 
األحكام  9 وحجم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  متطلبات 
والتقديرات المستخدمة ودرجة تعرض المجموعة لمخاطر 
القروض والسلف التي تشكل جزءًا كبيرًا من موجودات 
االئتمانية  الخسائر  تدقيق  أن  اعتبرنا  فقد  المجموعة، 
المتوقعة للقروض والسلف من األمور التي تتطلب مزيدًا 

من التركيز خالل أعمال تدقيقنا. 

كما في 31 ديسمبر 2018، بلغ إجمالي القروض والسلف 
للمجموعة 87.559 مليون ريال قطري وبلغت مخصصات 
قطري  ريال  مليون   3.847 الصلة  ذات  القيمة  انخفاض 
تعرضات  مقابل  قطري  ريال  مليون   1.003 مبلغ  متضمنة 
المرحلة (1) و (2)، ومبلغ 2.844 مليون ريال قطري مقابل 
احتساب   أساس  عرض  تم   .(3) المرحلة  تعرضات 
السياسات  ملخص  في  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر 
البيانات  10 حول  و  4 (ب)  الهامة واإليضاحين  المحاسبية 

المالية الموحدة. 

باإلضافة إلى اإلجراءات الواردة في البند السابق من أمور التدقيق الهامة 
أعاله، تركزت إجراءات التدقيق التي قمنا على األمور التالية: 

قمنا بتقييم ما يلي:   •

بتكوين  يتعلق  فيما  المجموعة  جانب  من  المتبعة  السياسة   -  
مخصصات انخفاض القيمة بحسب المعيار الدولي للتقارير المالية 
9، بما في ذلك معايير الزيادة الكبيرة في المخاطر االئتمانية، مقابل 

متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 9؛ 

المجموعة الحتساب  المستخدمة من قبل  التقنيات والمنهجية   -  
الدولي  المعيار  متطلبات  مقابل  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر 

للتقارير المالية 9؛ و

السالمة النظرية للنماذج وفحص دقة ونزاهة المعالجة المحاسبية   -  
لها. 

استفسرنا عن تصميم الضوابط المتعلقة بعمليات االئتمان ونموذج   •
الخسائر االئتمانية المتوقعة وفحصنا فعالية تطبيق تلك الضوابط.

ومعقولية  المستخدمة  البيانات  واكتمال  دقة  بفحص  أيضًا  قمنا   •
بالخبراء  واالستعانة  اإلدارة  قبل  من  المستخدمة  االفتراضات 

المتخصصين عند الضرورة.

بنماذج  للربط  الهامة  االفتراضات  بشأن  والتقييم  باالستفسار  قمنا   •
التعرضات. 

قمنا بتنفيذ بعض اإلجراءات على عينة من التعرضات لتقييم ما يلي:   •

عدم  واحتمالية  االنتظام،  عدم  عند  التعرض  مالءمة  مدى   -  
(بما في ذلك قيمة  االنتظام  بافتراض عدم  االنتظام، والخسارة 
الضمانات المستخدمة) مع المعالجة الحسابية للخسائر االئتمانية 

المتوقعة؛

تحديد التعرضات المنطوية على زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية   -  
في حينه، وتقييم مدى مالءمة تقييم المجموعة لتلك التعرضات 

على تدرج التقييم؛ و

حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة.   -  

تقييم مخصص انخفاض القيمة للقروض والسلف المنخفضة بشكل   •
فردي (المرحلة 3) وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية. 

أمر آخر

تم تدقيق البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 من قبل مكتب تدقيق آخر، والذي أبدى في تقريره المؤرخ 
29 يناير 2018 رأيًا غير متحفظ حول تلك البيانات المالية الموحدة. 

المعلومات األخرى

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للبنك (“التقرير 
السنوي”)، ولكنها ال تشمل البيانات المالية الموحدة للبنك وتقرير مراقبي الحسابـات حـولها. يتوقع أن يتم تزويدنا بالتقرير السنوي للبنك 

لعام 2018 بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات.

إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يتضمن المعلومات األخرى، وال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد حولها.

فيما يتعلق بقيامنا بتدقيق البيانات المالية، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى عندما يتم تزويدنا بها، وعند القيام بذلك، 
األخذ في االعتبار ما إذا كانت هذه المعلومات ال تتماشي بصورة مادية مع البيانات المالية أو المعلومات التي حصلنا عليها خالل أعمال 

التدقيق، أو أنها تبدو كأخطاء مادية.

مسؤولية مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة 

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية وأحكام مصرف 
بيانات مالية  أنها ضرورية إلعداد  اإلدارة  التي يحدد مجلس  الداخلية  الرقابة  إجراءات  الصلة، وهو كذلك مسؤول عن  المركزي ذات  قطر 

موحدة خالية من األخطاء المادية، سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ.

لمبدأ  المجموعة على االستمرار في عملياتها وفقًا  تقييم قدرة  اإلدارة مسؤول عن  الموحدة يكون مجلس  المالية  البيانات  إعداد  عند 
االستمرارية وكذلك اإلفصاح، عند الحاجة، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام أساس مبدأ االستمرارية المحاسبي، إال إذا 

كان مجلس اإلدارة ينوي تصفية المجموعة أو إنهاء عملياتها، أو أنه ليس لديه بديل واقعي غير ذلك. 

مسؤولية مراقب الحسابات حول أعمال تدقيق البيانات المالية الموحدة 

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء المادية، سواء الناتجة عن احتيال أو 
خطأ، وكذلك إصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، ولكنه ال يعد ضمانًا بأن أعمال 
التدقيق التي تم القيام بها وفقًا لمعايير التدقيق الدولية سوف تقوم دائما بتبيان األخطاء المادية عند وقوعها. قد تنشأ األخطاء من 
االحتيال أو الخطأ وينظر فيها كأخطاء مادية، بصورة فردية أو إجمالية، إذا كان من المحتمل أن تؤثر على القرارات االقتصادية للمستخدمين 

بناًء على هذه البيانات المالية الموحدة.

وكجزء من أعمال التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نقوم بممارسة التقديرات المهنية ونحافظ على التزامنا المهني خالل جميع 
مراحل التدقيق. كما قمنا أيضًا بما يلي:

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة، سواًء الناتجة عن احتيال أو خطأ، والقيام بإجراءات التدقيق استجابة   •
المادية  األخطاء  تحديد  رأينا. تعد مخاطر عدم  توفر أساسًا إلبداء  تدقيق كافية ومالئمة  أدلة  الحصول على  المخاطر وكذلك  لهذه 
العرض  أو  المتعمد  الحذف  أو  التزوير  أو  التواطؤ  االحتيال  الخطأ، حيث قد يشمل  الناتجة عن  المخاطر  أعلى من  االحتيال  الناتجة عن 

الخاطئ أو تجاوز الرقابة الداخلية.

فهم أنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق بغرض إعداد إجراءات تدقيق مناسبة، وليس لغرض إبـداء رأينا حـول فعاليـة   •
أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للمجموعة.

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية واالفصاحات ذات الصلة المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل   •
مجلس اإلدارة.

مراجعة مدى مالءمة استخدام مجلس اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، بناًء على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، وكذلك تحديد   •
ما إذا كان هناك أحداث أو ظروف مادية تلقي بالشك على قدرة المجموعة على االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية. في حال اتضح 
لنا وجود شك مادي، فإن علينا لفت االنتباه في تقرير التدقيق إلى االفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة أو تعديل رأينا 
إذا كانت هذه االفصاحات غير كافية. كما وتعتمد نتيجة المراجعة على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مراقبي 
الحسابات. وعلى الرغم من ذلك، قد تؤدي األحداث أو الظروف بعد ذلك التاريخ إلى عدم استمرار المجموعة وفقًا لمبدأ االستمرارية.

تظهر  المالية  البيانات  كانت  إذا  ما  وتحديد  االفصاحات،  ذلك  في  بما  الموحدة،  المالية  البيانات  ومحتوى  وبنية  العام  العرض  تقييم   •
المعامالت واألحداث الهامة بصورة عادلة.

الحصول على أدلة تدقيق كافية بشأن المعلومات المالية لشركات المجموعة أو األنشطة التجارية للمجموعة إلبداء رأي حول البيانات   •
المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وتنفيذ أعمال التدقيق للمجموعة، ونبقى نحن مسؤولون فقط عن رأينا حول 

أعمال التدقيق.

قمنا بالتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق، إلى جانب أمور أخرى، بنطاق العمل المحدد وتوقيت التدقيق ونتائج أعمال التدقيق الهامة، 
بما في ذلك أوجه القصور المادية في أنظمة الرقابة الداخلية والتي تم تحديدها خالل إجراءات التدقيق.

كما نقدم لمجلس اإلدارة بيانا يفيد بأننا قد التزمنا بأخالقيات المهنة فيما يتعلق باالستقاللية، وقمنا بالتواصل معهم حول جميع المعامالت 
واألمور األخرى التي قد يعتقد أنها تؤثر على استقالليتنا وكذلك تقديم اإلجراءات الوقائية ذات الصلة عند الضرورة. 

ومن بين األمور التي تم التواصل حولها مع مجلس اإلدارة، قمنا بتحديد األمور التي تعد أكثر أهمية خالل تدقيق البيانات المالية الموحدة 
للفترة الحالية وبالتالي نعتبرها أمور التدقيق الهامة، ونقوم بإيضاح هذه األمور في تقرير مدقق الحسابات، إال في حال وجود قانون أو حكم 
يمنع االفصاح العلني عن هذا األمر أو عندما نقرر، في حاالت استثنائية للغاية، أنه ال يجب اإلفصاح عن أمر في تقريرنا ألنه من المحتمل أن 

تفوق اآلثار السلبية لذلك أهداف المصلحة العامة من اإلفصاح. 

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

لقد حصلنا على كافة المعلومات وااليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا، ونؤكد أن البنك يحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة 
وأن البيانات المالية الموحدة تتوافق مع تلك السجالت. لقد قرأنا تقرير مجلس اإلدارة المرفق بالتقرير السنوي ونؤكد أن المعلومات المالية 
أية مخالفات  للبنك. كما ونؤكد أنه حسب علمنا واعتقادنا، لم تقع خالل السنة  الدفاتر والسجالت المحاسبية  الواردة فيه متوافقة مع 
للنظام األساسي للبنك وتعديالته وأحكام قانون مصرف قطر المركزي رقم 13 لسنة 2012 وقانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 

2015 على وجه قد يكون له تأثير مادي على المركز المالي الموحد للبنك أو أدائه المالي كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. 

عن إرنست ويونـغ 

زياد نادر 
شريك
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى السادة المساهمين في البنك التجاري )ش.م.ع.ق.(



البيانات المالية

بيان المركز المالي الموحد
  ألف ريال قطري

20182017كما في 31 ديسمبر 

الموجودات

6,716,0587,373,918نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

9,468,70610,499,348أرصدة لدى بنوك 

83,701,63189,121,935قروض وسلف للعمالء

22,107,80719,629,246استثمارات مالية

2,096,3102,088,158استثمارات في شركات زميلة والترتيب المشترك 

2,559,5912,287,100موجود محتفظ به للبيع

2,718,9132,590,987ممتلكات ومعدات

283,049430,178موجودات غير ملموسة

5,418,6454,428,182موجودات أخرى

135,070,710138,449,052إجمالي الموجودات

المطلوبات 

13,820,54313,515,872أرصدة من بنوك 

71,321,45077,633,333ودائع عمالء

15,998,53911,604,890سندات دين

8,301,8289,303,365قروض أخرى

5,628,9305,370,073مطلوبات أخرى

115,071,290117,427,533إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية

4,047,2544,047,254رأس المال

9,745,1529,742,066احتياطي قانوني

26,50026,500احتياطي عام

886,1511,890,408احتياطي مخاطر

(44,500)(73,466)احتياطي القيمة العادلة

(179,507)(179,507)اسهم الخزينة

(1,383,926)(1,816,866)احتياطي تحويل العمالت األجنبية

1,079,8581,064,189احتياطيات أخرى

1,283,9201,264,794احتياطي إعادة التقييم

1,000,413594,226أرباح مدورة

15,999,40917,021,504إجمالي حقوق الملكية العائد لحاملي حقوق ملكية البنك

1115المساهمات غير المسيطرة

4,000,0004,000,000األدوات المؤهلة لرأس مال إضافي

19,999,42021,021,519إجمالي حقوق الملكية

135,070,710138,449,052إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من جانب مجلس اإلدارة بتاريخ4 فبراير 2019 ووقعها بالنيابة عن 
المجلس كل من:

الشيخ / عبد اهلل بن علي بن 
جبر آل ثاني

السيد / حسين إبراهيم الفردان
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد / جوزيف ابراهام
الرئيس التنفيذي للمجموعة

رئيس مجلس اإلدارة

بيان الدخل الموحد
بآالف الرياالت القطرية  

20182017للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

6,077,3225,138,921إيرادات فوائد
(2,620,621)(3,595,000)مصروفات فوائد

2,482,3222,518,300صافي إيرادات الفوائد 

1,117,9651,029,333إيرادات رسوم وعموالت 
(308,985)(360,727)مصروفات رسوم وعموالت

757,238720,348صافي إيرادات رسوم وعموالت

202,247162,641صافي ربح صرف عمالت أجنبية
48,690(18,826)(خسارة) / الربح من استثمارات مالية 

85,57679,296إيرادات أخرى
3,508,5573,529,275صافي اإليرادات التشغيلية

(713,472)(676,466)تكاليف الموظفين
(152,392)(129,227)استهالك

(55,610)(54,749)إطفاء الموجودات غير ملموسة
(46,484)(399)خسارة انخفاض في قيمة استثمارات مالية

(1,696,819)(927,164)صافي خسارة انخفاض في القروض والسلف للعمالء
-92,055صافي انخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى

(403,593)(312,893)مصروفات أخرى
1,499,714460,905الربح قبل الحصة من نتائج شركات زميلة والترتيب المشترك

170,738147,876الحصة من نتائج شركات زميلة والترتيب المشترك
1,670,452608,781الربح قبل الضريبة
(5,131)(7,272)مصروف ضريبة الدخل

1,663,180603,650الربح للسنة

العائد إلى:
1,663,179603,648حاملي حقوق ملكية البنك

12المساهمات غير المسيطرة
1,663,180603,650الربح للسنة

العائد على السهم
3.520.91العائد األساسي / المخفف للسهم (ريال قطري للسهم)

بيان الدخل الشامل الموحد
بآالف الرياالت القطرية  

20182017للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

1,663,180603,650الربح للسنة
الدخل الشامل اآلخر للسنة:

بنود يعاد، أو قد يعاد تصنيفها الحقا للربح أو الخسارة:
(124,119)(432,940)فروق تحويل العمالت األجنبية من عمليات تشغيلية أجنبية

8,190(2,092)حصة الدخل الشامل اآلخر من االستثمار في شركات زميلة والترتيب المشترك
-24,436الجزء الفعال من صافي التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي

صافي الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع (معيار المحاسبة 
الدولي 39)

-167,125

صافي تغير القيمة العادلة لالستثمارات في أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر (المعيار الدولي للتقارير المالية 9)

2,128-

-(10,001)صافي المبلغ المحول إلى الربح والخسارة
بنود قد ال يعاد تصنيفها الحقا للربح أو الخسارة:

صافي تغير القيمة العادلة لالستثمارات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر (المعيار الدولي للتقارير المالية 9)

(19,484)-

حصة الدخل الشامل اآلخر من االستثمار في شركات زميلة والترتيب المشترك 
(المعيار الدولي للتقارير المالية 9)

(5,423)-

-19,126احتياطي إعادة تقييم األراضي والمباني
51,196)424,250()الخسائر( الدخل الشامل اآلخر للسنة

1,238,930654,846إجمالي الدخل الشامل للسنة

العائد إلى:
1,238,929654,844حاملي حقوق ملكية البنك

12المساهمات غير المسيطرة
1,238,930654,846إجمالي الدخل الشامل للسنة

بيان التدفقات النقدية الموحد                                                          
بآالف الرياالت القطرية  

20182017للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

1,670,452608,781ربح السنة قبل ضريبة الدخل

تعديالت لـ:
927,1641,696,819صافي خسارة انخفاض في قيمة قروض وسلف للعمالء

39946,484خسارة انخفاض في قيمة استثمارات مالية

-(92,055)صافي خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى

129,227152,392استهالك 

97,592126,930إطفاء موجودات غير ملموسة وتكاليف المعامالت

(36,704)24,131صافي ربح من بيع استثمارات متاحة للبيع

(4,042)(91)ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات وموجودات أخرى

(147,876)(170,738)حصة في نتائج شركات زميلة والترتيب المشترك

2,586,0812,442,784الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

التغيرات في رأس المال العامل:

908,1973,521,993التغير في أرصدة لدى بنوك

(13,984,587)(898,316)التغير في القروض والسلف للعمالء

(444,075)(1,322,483)التغير في الموجودات األخرى

673,2652,194,421التغير في أرصدة من بنوك

7,381,483(3,148,142)التغير في ودائع العمالء

(823,358)282,206التغير في المطلوبات األخرى

(12,534)(15,091)المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية

276,127)934,283(صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

(8,561,768)(7,323,607)اقتناء استثمارات مالية

-(272,491)االستثمار في الشركات الزميلة المشاركة في إصدار حقوق االكتتاب

76,62781,454متحصالت من توزيعات أرباح شركات زميلة والترتيب المشترك

3,977,0824,253,761متحصالت من بيع / استحقاق االستثمارات المالية

(113,350)(286,431)اقتناء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة

4,1846,201متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات وموجودات أخرى

صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة 
االستثمارية

)3,824,636((4,333,702)

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

9,508,0913,845,587متحصالت من إصدار سندات دين

(3,968,148)(5,055,194)سداد سندات دين

(5,414,984)(6,634,330)سداد قروض أخرى

6,583,4044,161,023متحصالت من قروض أخرى

1,499,999-متحصالت من إصدار حقوق االكتتاب

--متحصالت من إصدار رأس المال اإلضافي

(179,507)-متحصالت من اسهم خزينة

-(404,725)توزيعات أرباح مدفوعة

(56,030)3,997,246صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التمويلية

(4,113,605))761,673(صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه

424,784119,174أثر تقلبات سعر الصرف

10,321,43514,315,866النقد وما في حكمه كما في 1 يناير

9,984,54610,321,435النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

صافي التدفقات النقدية من الفوائد وتوزيعات األرباح:

3,455,5442,613,395فوائد مدفوعة

5,864,9664,948,811فوائد مستلمة

5,30511,986توزيعات أرباح مستلمة

البيانات المالية الموحدة
31 ديسمبر 201٨

بيان التغييرات في حقوق الملكية الموحد   ألف ريال قطري

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
 رأس

المال
احتياطي 

قانوني
احتياطي 

عام
احتياطي 

مخاطر

احتياطي 
القيمة 
العادلة

 أسهم
الخزينة

احتياطي 
تحويل 

العمالت 
األجنبية

احتياطيات 
أخرى

احتياطي 
 إعادة

التقييم
 أرباح

مدورة

إجمالي حقوق 
الملكية العائد 

إلى حاملي حقوق 
ملكية البنك

المساهمات 
غير 

المسيطرة

األدوات 
المؤهلة لرأس 

مال إضافي
إجمالي حقوق 

الملكية

1,064,1891,264,794594,22617,021,504154,000,00021,021,519(1,383,926)(179,507)(44,500)4,047,2549,742,06626,5001,890,408الرصيد كما في 1 يناير 2018
(1,574,719)--(1,574,719)51,510-(78,442)--(18,530)(1,529,257)---التغيرات بعد تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 في 1 يناير 2018*

985,7471,264,794645,73615,446,785154,000,00019,446,800(1,383,926)(179,507)(63,030)4,047,2549,742,06626,500361,151الرصيد المعدل في 1 يناير 2018
إجمالي الدخل الشامل للسنة

1,663,180-1,663,1791,663,1791---------ربح السنة
(424,250)--(424,250)-19,126-(432,940)-(10,436)----الدخل الشامل اآلخر

1,238,930-19,1261,663,1791,238,9291-(432,940)-(10,436)----إجمالي الدخل الشامل للسنة
----(3,086)-------3,086-محول إلى االحتياطي القانوني

----(525,000)-----525,000---محول إلى احتياطي المخاطر
----(94,111)-94,111-------صافي الحركة في االحتياطيات األخرى واحتياطي القيمة العادلة

(240,000)--(240,000)(240,000)---------توزيعات األدوات المؤهلة لرأس مال إضافي
(41,580)--(41,580)(41,580)---------صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية

التعامالت مع مالكي حقوق الملكية، مسجلة مباشرة في حقوق الملكية
--------------مساهمات من ومدفوعات لمالكي حقوق الملكية للبنك:

--------------الزيادة في رأس المال
--------------الزيادة في االحتياطي القانوني

(404,725)--(404,725)(404,725)---------أرباح موزعة عن عام 2017
--------------إصدار أسهم منحة

--------------أسهم خزينة
)404,725(--)404,725()404,725(---------إجمالي المساهمات من والمدفوعات لمالكي حقوق الملكية للبنك

(5)-(5)-----------صافي الحركة في المساهمات غير المسيطرة
1,079,8581,283,9201,000,41315,999,409114,000,00019,999,420)1,816,866()179,507()73,466(4,047,2549,745,15226,500886,151الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018

997,7671,264,794594,98015,301,259134,000,00019,301,272(1,259,807)-(219,815)3,266,2928,828,24026,5001,802,308الرصيد كما في 1 يناير 2017

إجمالي الدخل الشامل للسنة
603,650-603,648603,6482---------ربح السنة

51,196--51,196---(124,119)-175,315----الدخل الشامل اآلخر
654,846-603,648654,8442--(124,119)-175,315----إجمالي الدخل الشامل للسنة

----(2,062)-------2,062-محول إلى االحتياطي القانوني
----(88,100)-----88,100---محول إلى احتياطي المخاطر

----(66,422)-66,422-------صافي الحركة في االحتياطيات األخرى واحتياطي القيمة العادلة
--------------األدوات المؤهلة لرأس المال اإلضافي

(240,000)--(240,000)(240,000)---------توزيعات األدوات المؤهلة لرأس مال إضافي
(15,091)--(15,091)(15,091)---------صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية

التعامالت مع مالكي حقوق الملكية، مسجله مباشرة في حقوق الملكية
مساهمات من ومدفوعات لمالكي حقوق الملكية  للبنك:

588,235--588,235---------588,235الزيادة في رأس مال
911,764--911,764--------911,764-الزيادة في االحتياطي القانوني

--------------أرباح موزعة عن عام 2016
----(192,727)--------192,727إصدار أسهم منحة

(179,507)--(179,507)----(179,507)-----أسهم خزينة
1,320,492--1,320,492(192,727)---(179,507)---780,962911,764إجمالي المساهمات من والمدفوعات لمالكي حقوق الملكية للبنك

--------------صافي الحركة في المساهمات غير المسيطرة
1,064,1891,264,794594,22617,021,504154,000,00021,021,519(1,383,926)(179,507)(44,500)4,047,2549,742,06626,5001,890,408الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017

* تشمل اإلنتقال إلى اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية 9 لالستثمار في الشركات الزميلة


